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 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق

 .اًلامجو ٌةّيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت *

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ركف »

 .ةياكحلا يف
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ِثّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلآسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر ب اتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدتسم :ةيلسم .ةقؤاحم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ ْدَع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثّدحت

 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 .اهل مهمهف ىدم نم ققحتتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدع «ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب
 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نموأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْمهطعأ

 يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ

 .ةياكحلا
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 ثاننبل ف عبط



 ”ةبوبحملا تاياكحلا“

 هربماالا
 لوُيفلا ةبتبحو



 ٍلوُفلا ُّبَحو ريك





 ٍنادْلُب عيوب يف ٌريِمَأْلا َلّوَجَت

 .ًةيقيِقَح َةَريمَأ ُنوُكَت ة ِةَجْوَر ْنَع





 َفَرَعَت
 ُهَنِكلو «ثاريمألا م نم د ِدَدَع ىَلِإ ةلمألا ف

 بو فلك زهق نيوز ينةطت جي
 َكِحَّضلا َةَريثَك َكْلِتو ةئيزح وذهو ةَريِصَق قلتو









 هَل دج اًئيزح ِهِرْضَق ىَلِ ُريِمألا داع اًريِخَأو
 .ةيِقيِقح ٍةَريمَأِب َجاوّزلا َنَمَتَي ناك





 هُقْرَبلا اهيف َّعَمَل ءينصاولا ٌةَريَك ُهَْيَل ثءاجو

 .اًريِزَغُرَطَملا َطَقَسو ُحْيّرلا ِتِّبَمو هَُذْعّرلا َرَدَمو





 ٍةَمِصاعلا ٍبوُبُم ِءانْنَأ يف ٍرْضَقلا ُباب َعِرَق
 .تاّبلا َحتْفَِل ءريمألا ُدِلاو ُكِلَملا َبَمَدَق ةَديِدَّلا





 هلق دع ارت
 ٌةَفَقاَو ل ةيبص ٌةَمامَأ َدَجَو دَحَتَف امَدْنِعو

 .ًةَريِمُأ نوُكَت امَبُر :ِهِسْفَنِل َلاقف .ريِزَعلا رَطَملا ّتْحَت

 مشجلا هلم ثئاك اهنا كِل ةَعرْعَم ُبُْحْضَي نِكلو
 .رطَملا ةَرْثَك ْنِم بالا





 ءاههُجَو ىَلَع ليِسَي ًءام ٌرْطَقَي لّلَبُملا اهٌرْعَش ناك

 انقر ْدَقَق اهامَدَق امَأ .اهبايث ْنِم ُلْرْرَي ٌريزَعلا ٌءاملا ٌناكو

 .ُهْنم ٌقْفَدَتَي ءاملا ناك ءءاذج يف





 لي اهنم بَلطو هةمللا ك َدَي كلما 3

 ْتَلَحَدَق يلا حيّرلا ِنَع َدَتْبت دك ْيَكِل ءِرْصَقلا

 ةَلْمُج ىّوِس َلْوَقَت ذأ عطش و وام كي يف اهنا

 ) 20- ديم انأ» : ةّدحاو

 ا





0 

 نأ ٌريمألا عمي م اند تَعِمَس ام ق
 ع مَ انأ» :ُتَلاق امَدْنِع

35 





 واور 2 2 د 9

 ( .ةّيقيِقَح :لوقت يهوءاضيا ةكرعلا اهنيك

 ) را تطاق 528 ْنأ ُبِحَي» :اهِيْفَتِل ثلاق ّمُث ةَكِلَملا ِتَرّكَدف

7375 





 انا قضفلو :ةدرللا .فقكتسا اماقو
 ةفرغ ةريمألل ٌرضحتل ةكِلَملا ٍتّبَهَذ «ةفشان َةَديِدَج 2 37 رع ا ملم م

3 

 .مونلل

 الإ





 ءربرسلا ةَيِطْعَأ يخ يغب ٌةَكِلَملا ِتَرَمَأ

 سشارفلا َتْحَت 4 5 اهتَعَضَوَو لوف ٌةَّبَح ْتَدَخَأو

 تقلب ىلع هيرثلا 3 شرف د ِدَدَع 3 و





 اًفاحل َنيِرْشِع عضَوِب َكِلذَك ٌةَكِلَملا ِتَرَمَأو
 .َنيرْشِعلا شرفا َقَْق ِمِعاَنلا ٍشيّرلا َنِم

 َنآلا ُفِشَتْكت َفْوَس» :اهسْفَتل ٌةَكِلَملا ِتلاقو
 2 مكر 6 هد6و
 «.ةيقيقح ةّريمأ تنك نإ

 ارد





 ةرثبأ ءفاللاب :تاوغنو 5 ةمألا :تلكأ منقي مه

 ْتَدكَأَتو ءاهِوْوَت ةَقْرْغ ىَلإ ةكلملا اهْتَدَحَأ ءاهيشج ىلإ

 .اهّل ُْتَصَّصَحح يذلا ريرّسلا يف ُتَمان اهّنَأ

7 





 .ةّيبَصلا ىّرتِل ٌةَكِلَملا ِتَبَهَذ حابَّصلا يفو
 ما 2. 31 7 0-8
 «؟يتزيزع اي ٍتْمِن فيك» :اهتلاَسو ءَباَبلا تقذف

 رخل





 اهل اي هاَدبَأ مّْنلا َمْعَط قْذَأ ْمَل» :ٌةَريِمَألا ٍتَباَج

 («؟اذاملو» : :ٌةَكِلَملا اهْتلأَسف

731 
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 ةجكوم 20 69 (٠ تيب | ]| سيسبب ا هو د ىو



 يف ناك اذام يِرْذَأ ال» :ُةَريِمَألا ِتباجأ

 حبضأو .هيف ناك كّيسياق اًْيَش نأ ُرَهْظَي ..شارفلا

 «.قَرَْألاو ِدّوْسألا ِنْيْوللاب اَحْطَلُم يِيشج ُنْوَلُهْنِ





 ال قينتلا لشاسشالا ادهن .اقاحإ ةيرظعو انقاذ َنيِرْشِع َّتْحَت يهو ِلوُقلا ةَّحِب 4 جأ اهل ٌةئقيِقَ





 ٌةَكِلَملا ُهرَبْخَأ امَدْنِع اَحَرَف ريمألا ُتْلَق َالَتْمإ
 « نت دس 6# ىو هه ءد <

 .ةيقيقح ةريما اوَدَجَو ءاًريخا «مهنا





 ْنِم ٍلْوُقلا ةَّبَح جارخإب ٌةَكِلَملا ِتَرَمَأ اهدْنِعو
 َنِم ٌةئيكشملا ُةَريِمَألا َنّكَمَتت ْيَكِل ءِلشْرُفلا ٍتْحَئ

 .ةحارب مْوّنلا
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 جاور ُةَلْفَح ْتَّكو ءِرضَقلا يف يزل تيفو

 يف ْنَم َعيِمَج ٌحَرَقلا َّمَعو .ةيِقيِقَحلا ٍةَريمَألاِب ريِمَألا
 .رْضَقلا





 َكنِكْميو .ٍفَحْنُم يف ْتَعِضْو ْدَقَق ٍلوُلا ُةبَح اَمَأ

 .اهنّدَحَأو ءاهْيَلِإ تَدَتْما ِدَق دي ْنُكت ْمَل اذإ اهارت ْنَأ









 «ةبوبخملا تاياكجلا» ُةَلِسْلِس

 مازقألاو ٍجلَّتلا ضايب -
 ةعبّسلا

 درولا ةرمحو ِجلَتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

00 
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعثلا -

 :ريغَّصلا

 ةريبكلا ةتفللا - ٠
 ةودلاو ءاربحلا لق - م
 ناديعج- 4

 ءاّدحلاو َناريغَّصلا نايئجلا

 ثالثلا تازنعلا -

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا ١-
 ةمئانلا ةريمألا - “١1

 لزنوبار 5
 يلا رعّشلا تاذ 8

 ةثالثلا بايّدلاو
 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -

 ةيلوصافلاو ماس /١0-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا 8

 ةّيرحّسلا ردقلا

 ا ها مع ده امي

 عدفّضلاو ةريمألا 1
 ّيبهّذلا توكتكلا ١-
 رورغملا َيِبَّصلا 1

 نميري َوقْراَع 2
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا -4

 بيرغلا رئاطلا 5

 كك
 ريْغَّصلا اموت -17

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع -4
 ديرهذلا ةوولا ل"

 فيّرلا رأفو ةئيدملا رق ١-

 ةَريِهُز 7
 ةباغلا قيرط -*
 لبجلا ريسأ "4
 ريغصلا طاّيخلا "6

 ٌزوإلا ةيعار -5
 جلّتلا ةكلم -00/

 ةبيجعلا ةبلعلا ٠

 راثلا رئاط 4

 يملا ةئيدم -4 ٠
 ناحلألا ريمأ -


